
Jaarverslag 2015 SUN Leiden / Stichting Urgente Noden Leiden 

1 
 

 
 

 

 

 

 

 

Stichting Urgente Noden Leiden 

SUN Leiden 

 

 

Jaarverslag 2015 



Jaarverslag 2015 SUN Leiden / Stichting Urgente Noden Leiden 

2 
 

SUN Leiden legt met dit jaarverslag verantwoording af aan de particuliere fondsen die door hun donatie aan 
SUN Leiden financiële hulp aan mensen in nood mogelijk maken en aan de gemeente Leiden voor de 
gemaakte bureaukosten. 
Deze materiële hulp maakt het in veel gevallen mogelijk dat hulpverlenende organisaties hierna hun 
immateriële hulpverlening kunnen starten.  
Met inzet van de bestuurders, leden van de Raad van Advies, leden van de Toetsingscommissie , vrijwilligers 
en de bureaumedewerker kan dit fonds haar werk doen. 
SUN Leiden hoopt dat dit verslag u een goed inzicht geeft in het jaar 2015 en dat u het verslag met 
belangstelling zult lezen. Uw reacties zijn altijd welkom.  
 
Doelstelling SUN Leiden 
Stichting Urgente Noden Leiden (SUN Leiden) verleent, waar mogelijk, financiële hulp aan inwoners van 
Leiden, die door omstandigheden in een noodsituatie zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen 
op wettelijke voorzieningen. Een financiële bijdrage kan een opstapje uit grote problemen betekenen. 
SUN Leiden kan een eenmalige bijdrage toekennen tot een maximum van €750. In bijzondere situaties zijn 
uitzonderingen mogelijk. 
 
 
Werkwijze van SUN Leiden 
SUN Leiden is een noodfonds dat gebaseerd is op een publiek-/private samenwerking. Voor de financiële 
noodhulp stellen plaatselijke en landelijke fondsen donaties beschikbaar (zie hierna). 
Voor de bureaukosten stelt de gemeente Leiden een budget beschikbaar. 
Bureaumedewerkster Hennie Korthof-Matze heeft de bureautaken voor het zevende jaar verricht voor 22u. 
pw. De vrijwilligers, Lyda van Veen tot juni 2015, Marjolein Cancrinus in juni en Geert Doeven vanaf 
augustus 2015, zijn hierbij van onmisbare steun geweest. Zij hebben voor 6u. p.w. administratieve 
ondersteuning gegeven. 
SUN Leiden kent giften toe om een dreigende situatie af te wenden, om schuldsanering te kunnen starten, 
of een opstap naar werk of school mogelijk te maken en weet door een gift een dreigende sanctie toch nog 
te voorkomen (zoals het afsluiten van water, energie of een huisuitzetting). 
Medewerkers van professionele hulp- , dienstverlenende - of maatschappelijke organisaties kunnen 
aanvragen indienen. SUN Leiden gebruikt hiervoor een aanvraagformulier dat te vinden is op de website 
van SUN Leiden en dat na invulling per mail of per post kan worden toegezonden. Op dit formulier wordt 
die informatie gevraagd die nodig is om de cliënt te kennen (o.a. naam, adres, leeftijd, samenlevingsvorm, 
kinderen) en de financiële situatie te kunnen begrijpen. Een begeleidende motivering, waarin een korte 
schets gegeven wordt van de achterliggende omstandigheden en het plan van aanpak, dient de aanvraag te 
onderbouwen. Deze motivatie moet het mogelijk maken te beoordelen of de gift echt een helpende hand 
zal bieden en moet inzicht geven in de ondersteuning die anderen wel/niet inzetten. Ter voorbereiding van 
de aanvraag kan eerst overlegd worden met de bureaumedewerkster.  
De bureaumedewerkster vraagt zo nodig aanvullende informatie op en toetst vervolgens of voorliggende 
voorzieningen / wettelijke regelingen benut zijn. Voor deze toetsing kan eventueel gebruik gemaakt worden 
van aanvullende informatie van leden van de Toetsingscommissie (zie hierna).  
De aanvragen worden vervolgens wekelijks besproken met het bestuurslid mw. A. v. Mil of een ander 
bestuurslid. Bij grote urgentie kan de termijn op verzoek bekort worden. 
De organisatie die de aanvraag heeft ingediend krijgt bericht over de beslissing en de toekenningen kunnen 
nog diezelfde dag worden overgemaakt op een fondsenrekening van de organisatie die de aanvraag heeft 
ingediend of aan de instantie waar de te betalen rekening bij open staat. Indien noodzakelijk kan de 
aanvraagprocedure worden bekort en kan binnen 24 uur tot een uitbetaling van een toegekende gift 
worden overgegaan. 
De werkwijze van SUN Leiden is beschreven in een folder en staat uitvoerig beschreven op de website van 

de stichting: www.sunleiden.nl  
Voor cliënten van verschillende hulp- of dienstverlenende organisaties is ook in 2015 weer een extra 
bijdrage voor levensmiddelen beschikbaar gesteld in december – zie Kerstactie.  
 

http://www.sunleiden.nl/
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Leiden en regio 
SUN Leiden is een fonds voor Leidse inwoners. In incidentele gevallen honoreert SUN Leiden de aanvragen 
voor inwoners uit aangrenzende gemeenten (Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten en Oegstgeest). 
 
Samenwerking met andere fondsen 
Wanneer de hoogte van de aanvraag het maximum dat SUN Leiden kan geven overstijgt wordt, zo mogelijk,  
samenwerking gezocht met andere fondsen. Hierdoor is een aantal keren een extra bedrag beschikbaar 
gekomen voor inwoners van Leiden e.o. (zie hierna bij Aanvragen - analyse) 
 
 Aanvragende instanties 2015- vergelijking percentages met 2014 

 2011 2012 2013 2014 2015 
    Absoluut % Absoluut % 
Sociale Wijk Teams (Kwadraad, 
MEE, Radius, gemeente, e.a.) 

23 30 13 06 1,4 77 21,6 

Reintegratie – DZB, e.a. 08 08 04 05 1,2 02 0,6 
GGZ – Rivierduinen, Leiden, e.a. 28 41 49 63 14,9 33 9,2 
Ouderen – in SWT-s sinds 2015 05 06 12 11 2,6 - 0 
Gemeenten, Leiden, e. a. – 
Stadsbank, e.a. 

12 17 11 17 4,0 13 3,6 

Daklozenopvang – Leger des 
Heils, de Binnenvest, e.a. 

30 42 27 48 11,3 36 10,1 

Juridische hulp – Sociaal 
Raadslieden, Jur. Loket, e.a. 

12 12 09 04 0,9 - 0 

Maatschappelijk werk  47 56 60 72 17,0 12 3,4 
Thuiszorg – ActiVite, e.a.  09 04 09 12 2,8 04 1,1 
Jeugdzorg – Cardea, Bur. Jeugd 
Zorg / BJZ, Jeugd en Gezins 
Teams / JGT's, e.a. 

26 35 29 20 4,7 34 9,5 

Gehandicapten – De Haardstee, 
Gemiva-SVG, e.a. 

25 30 32 40 9,5 20 5,6 

Bewindvoerders, fin. 
hulpverleners, e.a. 

15 19 23 
 

40 9,5 40 11,2 

Vrouwenopvang 09 07 07 13 3,1 08 2,2 
Rechtstreekse aanvragen 10 -- 05 05 1,2 01 0,3 
Vluchtelingenwerk 05 07 08 08 1,9 11 3,1 
Overigen: Huisartsen, e.a. 16 58 42 59 13,9 66 18,5 
Totaal 280 375 349 423 100 357 100 

 
De toename van het aantal aanvragen is vooral te vinden bij Sociale Wijk Teams / SWT-s en 
Jeugdzorgorganisaties ( o.a. de Jeugd en GezinsTeams / JGT's), dat geresulteerd heeft in een duidelijke afname 

van aanvragen vanuit het Maatschappelijk werk.  
De aanvragen voor gehandicapten en ouderen komen nu veelal via de SWT-s, maar deze zijn geringer in 
aantal / ontbreken. Opmerkelijk is de afname in aanvragen via GGZ en Daklozenopvang. 
Er zijn geen aanvragen meer voorgelegd door organisaties die juridische hulp verlenen. In Leiden is het 
Bureau Sociaal Raadslieden opgeheven. 
 
De SWT-s en JGT-s hebben veel aandacht nodig gehad om de organisatie op te zetten, de werkwijze aan te 
passen, e.d. Mensen die bij hen om hulp vragen worden gestimuleerd veel meer een beroep te gaan doen 
op hun familie, vrienden en buren. De SWT-s verwijzen na korte tijd door als er meer specifieke of langer 
durende hulp nodig is. Deze (nieuwe) organisaties zijn (nog) niet allemaal even bekend met een mogelijke 
financiële hulp van een noodfonds. 
Voor kleine financiële aanvragen tot 100,- kunnen de acht SWT-s ieder beschikken over een eigen budget 
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dat hiervoor beschikbaar is gesteld door de Leidsche Maatschappij der Weldadigheid. Hierdoor krijgt SUN 
Leiden minder aanvragen voor kleine bedragen van deze teams. 
 
SUN Leiden heeft in dit verslagjaar van 50 verschillende organisaties aanvragen voor financiële hulp van 
hun cliënten gekregen. 
Door afstemming van de verschillende soorten hulp van maatschappelijke- en dienstverlenende 
organisaties, samen met een financiële bijdrage, kunnen deze bijdragen een meerwaarde opleveren en de 
kwaliteit van de geboden hulp verhogen. 

 
----------------------------------------- 

 
Voorbeelden van aanvragen: 
 
Vervoer: Mw. K. heeft eind 2014 haar verblijfsvergunning gekregen en krijgt dit jaar toestemming om haar kinderen 
van 5 en 7 jaar uit Oeganda naar Nederland te laten komen (land van herkomst). Er is alleen een vlucht met KLM 
mogelijk waarin ook begeleiding voor de kinderen is. Mw. K. kan zelf een gedeelte bekostigen. 
 
ID-kaart, woninginrichting en kleding: Dhr. M. is als jonge vluchteling uit N-Irak naar Nederland gekomen. Na 10 jaar 
gewerkt te hebben bij dezelfde werkgever, heeft hij ontslag gekregen. Hierna heeft hij zijn huis moeten verkopen, is in 
de schulden geraakt en hierdoor zwaar depressief geworden. Hij krijgt nu een behandeling bij Centrum ’45. Voor een 
nieuwe ID-kaart, woninginrichting en kleding heeft hij geen budget. 
 

 
----------------------------------------------------------------- 

 
De aanvragen voor een opstap naar schuldsanering blijven een belangrijk deel van de aanvragen beslaan. 
Ook de aanvragen voor medische kosten-tandarts, huur en woninginrichting blijven aanzienlijk. Daarnaast 
nemen het aantal aanvragen voor studiekosten (boeken, laptop, materiaalkosten) toe. Hierbij wordt 
ingezet op samenwerking met studiefondsen en Stichting Leergeld. 
Aanvragen voor juridische kosten betreffen: o.a. de eigen bijdrage voor advocaatkosten, 
naturalisatiekosten, verlenging verblijfkosten en aanvragen van uitgeprocedeerde asielzoekers c.q. 
vluchtelingen.  
 

----------------------------------------- 
 
Voorbeelden van aanvragen: 
 
Opstap naar schuldsanering: Dhr. G. heeft na zijn echtscheiding en gedwongen verkoop van zijn huis een huurwoning 
gevonden, maar de huur is te hoog in verhouding tot zijn inkomen. Er is een huurachterstand ontstaan en inmiddels is 
sprake van dreiging met huisuitzetting. Omdat er verschillende schulden zijn is schuldhulp aangevraagd. Een 
goedkopere woning is wenselijk, maar dat kan enige tijd kosten.  
 
Medische kosten – tandarts: Mw. V. heeft veel pijn door o.a. ontstekingen aan haar gebit vanwege jarenlange 
verwaarlozing van haar gebit tijdens dakloosheid. Mw. krijgt nu begeleiding naar werk en een woning. 
 
Huur: Mw. K. heeft haar financiën niet meer onder controle gekregen na de dood van haar echtgenoot. Door haar 
verdriet zijn de schulden opgelopen, vooral de huurachterstand vraagt om een snelle en adequate oplossing / 
afbetalingsregeling.  
 
Woninginrichting: Na een langdurige opname in een psychiatrische inrichting kan mw. H. weer een zelfstandige 
woning gaan huren. Deze verhuizing kost veel geld en door bestaande aflossingsafspraken is er geen budget voor 
vloerbedekking en kan mw. H. hiervoor ook geen nieuwe lening aangaan bij de gemeente.  

 
---------------------------------------------- 
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 Verzoeken werden gedaan voor 

Redenen 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Diversen * 03 47 38 48 51 71 61 

Huishoudelijke apparatuur 15 11 08 13 15 12 12 

Kleding 05 09 07 05 07 10 08 

Levensonderhoud 09 17 16 14 11 04 10 

Medische kosten - algemeen 21 21 11 25 12 14 08 

Medische kosten - bril  - 15 10 06 10 09 

Medische kosten - tandarts  16 14 21 23 22 30 

Medische kosten – fysio     03 09 07 

Schuld algemeen /– sanering 69 31 31 45 41 68 54 

Schuld – energie  11 10 11 10 15 06 

Schuld – water  21 11 14 03 05 04 

Schuld – huur  30 26 30 38 62 54 

Schuld – ziektekosten  08 06 13 18 12 10 

Studie 15 25 18 24 26 19 21 

Vervoer 22 24 22 27 23 33 19 

Woninginrichting 49 37 44 73 61 55 44 

Totaal 252 311 280 375 349 423 357 

 
* Diversen bestaat o.a. uit aanvragen voor juridische kosten / leges, e.d. (21), identiteitsbewijzen (11), 
computer/laptop (5), babypakket (3), sport (5). 
 
Voor schuld-algemeen en schuld-huur werden weer de meeste aanvragen ingediend. De medische kosten-
tandarts zijn flink toegenomen, maar het Diaconaal Centrum, dat veel aanvragen voor urgente ingrepen bij  
illegalen indiende, heeft hiervoor nu een eigen fonds bereid gevonden deze kosten te betalen. 
 
Alleenstaande moeders, jongeren, ouderen, chronisch zieken en gehandicapten moeten zich ongelooflijk 
inspannen om de eindjes aan elkaar te knopen. Vanaf de invoering van de Participatiewet per 1 juli 2016 
worden voordeurdelers gekort op hun uitkering. Jongeren worden gestimuleerd een diploma te halen, 
maar als de vaste lasten en schulden hoog zijn, zijn er geen reserves voor uitgaven voor schoolkosten in het 
eerste studiejaar. Ook de verlaging van het Kindgebondenbudget heeft tot problemen geleid. De eigen 
bijdragen voor de zorgpremie, naast de eigen bijdragen voor medicatie, maken dat het budget voor 
chronisch zieken weinig speling heeft voor onverwachte uitgaven.  
Financiële problemen staan bijna nooit helemaal op zichzelf en andere problemen zijn soms de oorzaak, 
maar ook het gevolg van schulden. Tijdig hulp verlenen voorkomt dat men in een neerwaartse spiraal 
terecht komt. Mensen met financiële problemen voelen zich vaker buiten gesloten.  
Kwetsbare groepen zijn ook de mensen die in dure woningen wonen, hoge vaste lasten hebben, hun werk 
verliezen (als ZZP-er), toegelaten vluchtelingen die starten met hoge schulden en geen inkomen uit arbeid 
hebben, mensen die zich schamen hulp te vragen (ouderen, migranten, jongeren).  
Noodhulpbureaus kunnen tijdig en flexibel een oplossing bieden in noodsituaties, iets dat overheden niet 
altijd kunnen. Een nauwe samenwerking verhoogt de kwaliteit van ieders werk en kan zo een meerwaarde 
opleveren. 
 

----------------------------------------- 
Voorbeelden van aanvragen: 
 
Studie: Na detentie en een succesvolle periode van begeleid wonen kan dhr. D. verhuizen naar een eigen woning en een 
uitkering gaan aanvragen met een lening voor woninginrichting. Dhr. D. wil een baan vinden en een opleiding volgen 
tot asbestverwijderaar. 
 
Zorgpremie: Voor het echtpaar G-M. is WSNP aangevraagd. Een afspraak over betaling van de achterstallige 
zorgpremie van drie maanden moet nagekomen worden lopende de aanvraagprocedure. 
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Woninginrichting: Door een wietplantage in de bovenwoning is, door wateroverlast, de vloerbedekking onbruikbaar 
geworden. Dhr. B. zit in een rolstoel en dat vraagt om gladde vloerbedekking. Hij krijgt schuldhulpverlening en mag 
geen nieuw leningen aangaan. Hij heeft geen inboedelverzekering en op de bewoner die de schade veroorzaakt heeft is 
niets te verhalen. 
 
Schulden – overbrugging: Mw. M. zorgde voor haar zieke moeder en kreeg hiervoor inkomsten uit het PGB-budget van 
haar moeder. Toen haar moeder verhuisde / terugkeerde naar Iran, verloor mw. M. haar inkomsten en ontstonden 
schulden. De hulpverlener heeft samen met mw. M. een WWB-uitkering aangevraagd. Voor overbrugging is een gift 
aangevraagd. 

 

---------------------------------------------- 
 
Aanvragen – analyse 2014 en 2015 

Aantal  
 aanvragen toegekend ingetrokken afgewezen doorverwezen in behandeling 
 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Leiden 356 304 267 216 27 40 09 11 28 19 25 18 

Leiderdorp 16 17 12 10 -- 04 -- 01 02 02 02 - 

Oegstgeest 09 09 06 07 01 - -- - -- 02 02 - 

Voorschoten 11 09 11 06 -- 02 -- - -- - -- 01 

Zoeterwoude 02 03 01 01 -- 02 -- - -- - -- - 

Katwijk/ Valkenburg 11 06 05 04 -- 01 -- - 06 01 -- - 

Alphen a/d Rijn 05 02 02 - 01 01 -- - 02 01 -- - 

Elders 13 07 03 03 -- 01 01 - 09 03 -- - 

Totaal 423 357 307 247 30 51 10 12 47 28 29 19 
ingetrokken  = andere oplossing nodig / - gevonden 
afgewezen  = past niet bij doelstelling SUN Leiden 
 
Het fonds heeft een vergelijkbaar aantal aanvragen gekregen als in 2013. Is de toename van 2014 een 
eenmalige uitschieter geweest? 
 
Toegekende bijdragen / gemiddeld 
Van het totaal van 357 ingediende aanvragen is 70% toegewezen, 14% ingetrokken, 3% afgewezen,  
8% doorverwezen en 5% nog in behandeling. 
Er is totaal €129.700 aan giften verstrekt aan de 247 toegekende aanvragen uit 2015, samen met de nog 13 
toegekende aanvragen uit 2014, gemiddeld bijna €500. 
In 2014 werd €158.641 toegekend aan 324 aanvragen (met 17 uit 2013): gemiddeld €489. 
 
In overleg hebben ook andere fondsen in 2015, bijna 50 maal, een bijdragen verleend als SUN Leiden hierin 
niet alleen kon voorzien. Voor zover bekend ongeveer €38.833. 
SUN Leiden heeft een goede samenwerking met de Leidsche Maatschappij der Weldadigheid, het Leidse 
kerkelijke fonds IPCI, Stichting Leergeld, het W.G. van der Boor’s Ondersteunings Fonds en het Pape Fonds. 
De laatste twee zijn fondsen uit Den Haag. In persoonlijke contacten wordt overlegd over de gemaakte 
afweging bij toe- of afwijzing, hoogte van het bedrag, enz. Dit verhoogt de mogelijkheid om in 
gezamenlijkheid aan een oplossing van een probleem te werken. 
Voor het opknappen van woningen is veel samenwerking verleend door St. Present. Voor aanschaf van 
(gebruikte) fietsen is verschillende keren korting verleend door Budget Bike in Leiden. 
Verschillende cliënten voor wie financiële hulp gevraagd wordt, krijgen hulp van vrijwilligers van 
Schuldhulpmaatje en Humanitas Thuiszorg Organisatie om de financiële administratie op orde te krijgen. 
 
Bijdragen aan de Kerstactie. 
In 2015 is voor €31.800 aan bonnen besteed voor 921 huishoudens, waaronder ook 18 bonnen voor de 
kerstinkopen van het Inloophuis Psychiatrie. De Kerstbonnen worden jaarlijks door de Stichting Urgente 
Noden (SUN) Leiden en de Protestantse en Rooms Katholieke Diaconie in Diaconaal Centrum De Bakkerij 
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uitgegeven. De bonnen gaan naar mensen of gezinnen, die het, ook in de ogen van hulpverleners, echt 
nodig hebben. Het zijn tegoedbonnen (van € 10), die vrij te besteden zijn in een grote supermarkt . 
Het ging dit jaar om 380 alleenstaanden, 65 echtparen, 254 alleenstaanden met kinderen en 222 echtparen 
met kinderen. De aanmeldingen kwamen van totaal 36 diverse maatschappelijke organisaties, instellingen 
en geloofs- gemeenschappen. 
De Kerstbonnenactie kon ook financieel weer succesvol worden afgerond dankzij de vrijwillige inzet en 
bijdragen van vrijwilligers, vrienden, plaatselijke – en landelijke fondsen en de opbrengsten van de 
Kerstcollecte van diverse kerken in het afgelopen jaar. 
Ieder jaar weer is er sprake van toenemende aanvragen voor financiële hulp bij SUN Leiden in december 
t/m februari. De Kerstactie lijkt bij te dragen aan de naamsbekendheid van SUN Leiden. 
In de Kerstperiode zetten veel organisaties zich in voor mensen die in armoede leven (Voedselbank, 
Stichting Leiden-Helpt, Rotaryclubs, scholen, enz.). Tegen de zomer kunnen deze mensen een extra gift ook 
goed gebruiken en daarom willen beide organisaties deze bonnen de komende jaren rond de zomer gaan 
toekennen. Half 2016 zal een kleiner budget beschikbaar zijn en is een beperkte aanmelding mogelijk. 
 
Voorlichting en advies 
Om op de hoogte te blijven van veranderingen binnen de aanvragende organisaties, nieuwe medewerkers 
te informeren over de werkwijze en mogelijkheden van SUN Leiden, e.d., hebben de bureaumedewerkster 
en vrijwilligers verschillende netwerkbijeenkomsten en adviserende en voorlichtende bijeenkomsten 
bezocht, o.a. van de Stadsbank Leiden, Stichting Voor Elkaar Leiden. Bestaande contacten zijn vernieuwd, 
o.a. met een voorlichtend gesprek bij een tweetal Sociale Wijk Teams en door het bijwonen van het 10 jarig 
lustrum van de Voedselbank in Leiden.  
 
Financiën 
SUN Leiden is voortgekomen uit Stichting Samenwerking Fondsen Leiden / SSFL en heeft van dit fonds het  
kapitaal meegekregen. Er zijn geen langlopende verplichtingen aangegaan. SUN Leiden wil niet uitgroeien 
tot een vermogensfonds. Er wordt gestreefd een beperkte buffer aan te houden voor onverwachte situaties 
en om de continuïteit te kunnen waarborgen. 
SUN Leiden was in 2015 in staat hulp te bieden aan een groot aantal personen in kwetsbare 
omstandigheden door donaties van verschillende Leidse en landelijke particuliere fondsen en instellingen. 
 

Fondsen Donaties 2014 Donaties 2015 Kerstactie 2014 Kerstactie 2015 

St. Heilige Geest of arme wees en 
kinderhuis 

€ 10.000 € 10.000 €   5.000 €   5.000 

De Leidsche Maatschappij van 
Weldadigheid 

€ 16.240 € 12.280 €   5.000 €   5.000 

Fonds DBL / Stichting Verenigde 
Stichtingen Van Dooren - 
Blankenheym - Van Lede 

€ 30.000 € 35.000 €   6.000 €   6.000 

De Ridderlijke Duitsche Orde € 40.000 € 50.000   

M.A.O.C. Gravin van Bylandt 
Stichting 

€ 10.000 € 10.000   

Fonds 1818 € 31.381 € 28.000   

St. Nalatenschap De Drevon  €   7.500   

Stichting Groenling €   5.000 €   7.000   

Diverse giften €       126 €   6.745   

Diaconaal Centrum De Bakkerij   € 14.000 €  15.800 

Totaal €142.747 €166.525 € 30.000 €  31.800 
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Op 5 maart 2015 heeft SUN Leiden een donatie van €750,- gekregen uit handen van het Armoedefonds in 
den Bosch. Een nieuw fonds dat met allerlei middelen probeert een fonds te zijn voor hulp aan mensen die 
in armoede zijn geraakt. 
 
Gemeente Leiden 
Gemeente Leiden heeft voor bureaukosten €45.000 bijgedragen, gebaseerd op een inspanningsverplichting: 
het bedrag aan noodhulp moet drie keer zo hoog zijn als de investering van de gemeente. 
 
 
 
Bestuur / Raad van Advies / Toetsingscommissie  
 
Samenstelling bestuur 
 dhr. J.W. Siebols, voorzitter 
 dhr. J.J. Groen, penningmeester 
 mw. A.M. van Mil, secretaris  
 mw. A.M.A. Stappers-Rojer, lid van bestuur t/m mei 2015 
 dhr. W. Bots, lid van bestuur v. a. april 2015 
 dhr. H.C. van Leeuwen, lid van bestuur v. a. mei 2015 
 mw. M. Heruer, lid van bestuur v. a. november 2015 
 
Nieuwe leden zijn toegetreden om te zorgen voor continuïteit in het bestuurders team. 
 
Bureaumedewerkster: mw. H.J. Korthof-Matze 
Vrijwilligster: mw. L. van Veen tot juni, mw. M. Cancrinus in juni en dhr. G. Doeven v.a. augustus 2016. 
Vanaf september 2016 heeft het bureau een nieuwe werkplek: Oude Rijn 44b. Een kamer in het Diaconaal 
Centrum 'de Bakkerij'. Door het werken in wijken was het pand aan de Haagweg niet langer een drukke 
werkplek voor maatschappelijk werkers en is een andere werkplek voor het werk van SUN Leiden gezocht 
waar onderlinge contacten een meerwaarde kunnen zijn. 
 
Er zijn vijf bestuursvergaderingen gehouden, waarin o.a. de volgende onderwerpen aan de orde zijn 
geweest: 

 de toename van de werkdruk, kwetsbaarheid van het bureau bij onverwachte afwezigheid en inzet 
van vrijwilligers. In de zomervakantie is dit jaar verwezen naar andere (samenwerkende) fondsen. 

 Verhuizing naar een werkplek waar verschillende contacten met aanvragende organisaties mogelijk 
zijn. 

 Heraansluitingskosten bij Stadsverwarming – geen overstap naar andere leverancier mogelijk. 
Gezamenlijke oplossing met Stadsbank, Meldpunt Zorg en Overlast. Opnieuw inzet van bestaand 
convenant was de 'oplossing'. 

 Op welke manier kan SUN Leiden hulpverleners informeren over inzet van noodhulp bij kwetsbare 
burgers. Aanvragen indienen kost tijd, want inzicht geven in de situatie waarin de cliënt verkeert en 
wat een gift hierin kan bijdragen, is niet even snel op papier te zetten. Wel is die informatie nodig 
om op basis hiervan een evenwichtig besluit te kunnen nemen. 

 
 
Samenstelling Raad van Advies 
 mw. O. Beerman – De Leidsche Maatschappij van Weldadigheid 
 mw. M. Kraakman – ActiVite 
 dhr. M. Meeuwsen – Stichting De Binnenvest 
 dhr. P. Minderhoud – gemeente Leiden 
 dhr. G. Nieuwenhuis – Voedselbank Leiden 
 mw. M. van der Poel – Kwadraad  
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 mw. M. van Rheenen – MEE tot april 2015 
 mw. C. Ruessink – MEE v.a. mei 2015 
 dhr. F. van Rooij – Stichting Radius 
 dhr. J. Sluijter – Diaconaal Centrum 
 dhr. R.W. Snouckaert - Ridderlijke Duitsche Orde 
 dhr. P.J.J. Vonk – onafhankelijk lid 
 
De leden geven gevraagd dan wel ongevraagd advies aan het bestuur van de Stichting. 
De Raad van Advies komt tweemaal per jaar bijeen, tenminste eenmaal per jaar met het bestuur, en 
bespreekt dan de algemene lijnen van het gevoerde en te voeren beleid.  
Tijdens de voorjaarsbijeenkomst is het jaarverslag van 2014 besproken. Door dhr. T. Malmberg, voorzitter 
van SUN Nederland, werd de rol van SUN Nederland toegelicht aan de hand van een aantal overkoepelende 
taken (uitbreiding van de bureaus, kennisuitwisseling en automatisering, aandacht bij de overheid voor 
noodhulpbureaus). 
In de najaarsvergadering is een toelichting gegeven door dhr. G. Nieuwenhuis, lid van de Raad van Advies, 
bij het tien jarig bestaan van de Voedselbank in Leiden.  
 
 
 
Samenstelling / taak Toetsingscommissie 
 mw. E. Focke – Team WIZ (Werk Inkomen en Zorg), gemeente Leiden 
 mw. S. Meijer – Stadsbank, Schuldhulpverlening, gemeente Leiden.  
 
De leden van de Toetsingscommissie toetsen op verzoek het gebruik van de voorliggende voorzieningen.  
SUN Leiden kan rekenen op een snelle en adequate samenwerking en grote betrokkenheid bij het werk.  
Van de leden worden deskundige adviezen ontvangen. 
 
 
 
Noodfondsen in Nederland en Landelijk Beraad 
In Nederland zijn inmiddels 20 vergelijkbare SUN bureaus / bureaus voor noodhulp actief en wordt er ook 
weer gewerkt aan de oprichting van een aantal nieuwe bureaus (zie hiervoor op www.sunnederland.nl ). 
Er zijn nu vijf miljoen mensen in 81 gemeenten die onder een SUN kantoor vallen. 
Deze bureaus voor noodhulp komen tweemaal per jaar bijeen voor het uitwisselen van ervaringen en de 
bespreking van nieuwe ontwikkelingen binnen de financiële hulpverlening. 

 

http://www.sunnederland.nl/

